
 1 

  غرب شناسی استاد
  شناسي مطهري از فالسفه جديد غرب نگاهي به شناخت

  
  89مجله مهرنامه، سال اول،  شماره دوم، اردیبهشت : منبع
 

ن فلسفه اسالمی در روزگار ما ا مطهري از سرآمدیحاجتی به یادآوري نیست که مرحوم مرتض .1
وي، اشراقی و نق مباحث سنت سی تقریر و تنسیفیلسوف صدرایی در مثال زدنی این و قدرتذهن . بود

بندي مسائل کالمی و تفسیري، از ایشان شخصیتی برجسته،   به همراه تبحر در صورت،صدرایی
شرح  مانند يوکاوهاي فلسفی خویش و در آثار  ایشان در کند.تأثیرگذار و ماندگار ساخته است

وم عالمه طباطبایی نگاشته که به قلم مرح ،اصول فلسفه و روش رئالیسمو حاشیه بر  مبسوط منظومه
 راسل مطالبی چند بیان  و کانت، هگل  دکارت، الك، هیوم،مثلاي   درباره فلسفه غرب و فالسفه،شده
و ربط و نسبت آن با آراء فالسفه اسالمی این آراء به تطبیق هاي آنها  ایدهبندي   با صورت وکرده

ن مرحوم مطهري به آراء این ونگی پرداختکوشم تا با مداقه در چگ در این مقاله می. پرداخته است
و داوري ایشان درباره موضع مرحوم طباطبایی درباره ادراکات  ،شرح مبسوط منظومه در فالسفه
 با آرا   مرحوم مطهري مکفی نبودن آشنایی ،اصول فلسفه و روش رئالیسم در مقاله ششم ،اخالقی
  . همت گمارمایشان فه در منظومه معرفتی ، به ارزیابی این مؤل جدید غرب را نشان داده سفهفال

نظریات "شناسی و  متکفل بحث از شناختشرح مبسوط منظومه بخش دوم از مجلد سوم  .2
 در فلسفه غرب معاصر و تطبیق آنها با نظریه فالسفه اسالمی در این باب "مختلف درباب شناخت

 به نظریه هیوم و نظریه کانت ، ادامهدر. کند  آغاز می"نظریه الك و همه مادیون" در ابتدا از وي. ∗است
رسد و پس از نقد نظریات این فالسفه درباره مسئله شناخت، به بررسی نظریه فالسفه  و هگل می

 به عنوان نمونه اي رأي کانت، از پیش از ارزیابی تقریر مرحوم مطهري. پردازد اسالمی در این باره می
   :ضروري  است ذکر چند نکته , غربی  جدیداز فالسفه کالسیک

 بدانیم،  یک قسم از اقسام نظریات شناخت شناسانه،"الك و همه مادیوناگر"رسد اگر  به نظر میاوالً 
همراه بارکلی و   به دانیم که الك،   می.کرد به عنوان قسیم و بدیل آن ذکر  را نظریه هیوم توان دیگر نمی

الك و همه "شناسانه   مختار شناختنظریه قاعدتاً اگر. شود گراها قلمداد می  در عداد تجربه،هیوم
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شود، منطقاً خطاست که هیوم ونظریه شناخت شناسانه او قسیم شق اول  بندي  جا صورت  یک"مادیون
  . قرار گیرد

که به ساحت دیگري غیر از جهان پیرامون و پدیداري باشد گرا فردي  عالوه بر این، اگر مراد از مادي
 شکاك ،تر دقیق به تعبیر ،گرا یا  مادي کسی راگرایی، بتوان سنت تجربه از قضا، اگر در ؛باور ندارد
هایی چون تساهل و مدارا مبنایی  کوشد براي آموزه  نه الك؛ الکی که می،هیوم است، آن فرد قلمداد کرد

 اتواند با حفظ عقاید دینی خویش متساهل باشد و ب دینی بیاید و توضیح دهد که یک مسیحی می
  .  مدارا رفتار کند بردیگران مبتنی
 که ادعا شناسانه در چهار فیلسوف یاد شده منحصر باشد؟ هنگامی  نظریات شناخترسیثالثاً، چرا بر

 : شود  کالن مطرح میدر سطح

تا اینجا ما نظریات علماي غرب را درباره مسئله شناخت مطرح کردیم که از نظر ما مسئله شناخت «
زیرا نظریاتی که در میان فالسفه غرب هست کلیاتش از حدود در فلسفه غرب الینحل مانده است، 

هر نظریه دیگري هم که باشد در حدود همین نظریات . کند همین نظریاتی که عرض کردیم تجاور نمی
   .»1است

رسد یا باید وجه رجحان نظریات انتخاب شده تبیین شود یا به تمام نظریات مطرح شده   به نظر می
 نقصانی باشناختی، شیوه اتخاذ شده   به لحاظ روش،صورت  در غیر این.وددر این حوزه اشاره ش

  هایدگر ،اي چون دکارت، اسپینوزا، راسل، کارنپ مثالً، در این فهرست نام فالسفه. رو خواهد بود روبه
 و هیوم و کانت كشناسانه راسیونالیستی دکارت با ال  هم موضع معرفت.خورد  به چشم نمیو هوسرل
   .دکارتی از اهمیت بسزایی در تاریخ فلسفه غرب برخودار استسوبژکتیویسم ست، هم متفاوت ا

شناسی و موضع مختار فالسفه غربی در این  رسد تلقی مرحوم مطهري از شناخت رابعاً به نظر می
  : شود تفاوت مهمی دارد  با آنچه در سنت فلسفه غرب از این مقوله مراد می باب

  
شناخت این است که همه معانی و مفاهیمی که انسان در ذهن خودش یکی از نظریات در باب «

از اول معانی و مفاهیم و ] کانت[نظریه ... دارد مستقیماً از عالم عین و عالم خارج وارد ذهن شده است
یک دسته آن صور و معانی و مفاهیمی که مستقیماً از خارج : کند صور ذهنی را به دو دسته تقسیم می

ب از س دارد و مکتآن را است، و یک دسته معانی و صوري که عقل و ذهن بالفطره وارد ذهن شده 
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اینها یک سلسله معانی و مفاهیم پیش ساخته .  اصالً ارتباطی هم با امور خارجی ندارد خارج نیست،
  . »2صورت یک امر بالقوه ه ولو ب،شده است

  
 تحت عنوانهاي اخیر از آن  هه که در د،"شناسی شناخت"رسد نزد مرحوم مطهري،   به نظر می

 اوالً و بالذات معطوف به بررسی حدود و ثغور معانی واژگان  و ،شود  نیز یاد می"شناسی معرفت"
 چگونگی  عالوه بر این،.برند کار می بههاي گوناگون   در سیاقها را  آنمفاهیمی است که کاربران زبان

 در ،رو از این.شناسانه است ز دیگر مباحث شناختا نیزتکون مفاهیم در ذهن و داللت آنها بر مصادیق
 اجاي دو نوع معن ه ب، برخالف کانت،کند که فیلسوفان مسلمان  اسالمی تصریح می بررسی نظریه فالسفه

والت اول و معقوالت ثانی فلسفی و مقعوالت ثانی به سه نوع قائل هستند و سخن از معقو مفهوم 
 بیشتر سمت و سوي ایشاندیگر، مباحث شناخت شناسانه نزد به تعبیر . 3آورد منطقی به میان می

گیري مفاهیم در ذهن است و هم   هم ناظر به چگونگی شکلزیراشناسانه دارد؛  داللت و شناسانه  روان
شناسی   یا معرفتشناسی در شناختدر حالی که دارد ؛   برمیاز نحوه داللت آنها بر مصادیق عدیده پرده  

 دست کم از زمان کانت به این .گزاره استشود   ظر است و به بحث گذاشته می ن آنچه مطمح جدید،
 به از سوییتقسیم بندي گزاره ها . گزاره و ساختار آنست ناظر به اسانه  معرفت شنکند و کاوهاي ،سو

پیشینی  در نظام کانتی -پسینی و ابداع گزاره هاي ترکیبی/ تحلیلی و از سویی دیگر به پیشینی/ ترکیبی
ق بحث , به تعبیري که معرفت شناسان در قرن بیستم بکار می برند. ر همین راستاستد آنچه متعلَّ

بندي   صورت"...دانم که  من می" در قالب چیزي که است؛  4اي  دانش گزاره،شناسانه است معرفت
م که ان د من می« :بگویداگر شخصی صادقانه . دکن  بیان می آنرا به قصد القاء امري و شخصشود می

  »کرده است امضاء را فرمان مشروطیت شاه الدین  مظفرانم که د من می« و یا »تهران پایتخت ایران است
هاي صدق و  گزاره  این،»یک مولکول آب از سه اتم ئیدروژن و دو اتم اکسیژن تشکیل شده است«یا 

فردي چگونگی باور  بارهبحث در ،در واقع. شوند می  واقعشناختی هاي معرفت ر مشمول بحثبردا کذب
 که ،اگر تعریف کالسیک از معرفت را(هاي یاد شده و نحوة احراز صدق و توجیه آنهاست  به گزاره

 را در  5ه مشکل گتی مانندیرادهاییا بپذیریم و ،از باور صادق موجهعبارت است، مطابق با آن معرفت 
  . آنها بر مصادیق خویش تلر دال، نه درباره چگونگی تکون معانی آنها و حدود و ثغو)نظر نیاوریم
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  چه هنگام سؤال از اینکه.» داردوجوددر این اتاق هفت صندلی «: آوریماین گزاره را در نظر 
  نظریه صدق مختار ما یا اینکهکند تا مؤدي به معرفت باشد  برقرار می رابطۀ باوري با این گزارهصیشخ

 6 نظریه قابل پذیرش در ساختار توجیهرسش که آیا یااین پ،جامن نظریه مطابقت است یا انسدر این میا
 شناختی  واموري از این دست ناظر به مباحث مختلف معرفت 8گرایی  جامنس است یا ا 7اگراییبنمثالً م
  مقوالت فاهمه ناظر به مقوالتی، درباره تمهیداتونقد عقل محض  در ، کانت نیز سخن. استمعاصر
ق کند و کاو فلسفی به تعبیر دیگر، .  نه جاي دیگر،اند ده که از ساختار گزاره برگرفته شاست آنچه متعلَّ

 و هاي آن  نه مؤلفه، و ساختار آن است، گزارهکانت در بحث از مقوالت فاهمه است، اوالً و بالذات
توان گفت که بحث ناظر به   قدما، مسامحتاً میتعبیر به .چگونگی پیدایی مفاهیم در ذهن و معانی آنها

ها و مقومات پیشینی و  پروژه استعالیی کانت در خدمت تبیین مؤلفه.  نه تصور،یق استمقام تصد
پذیر  اند؛ اما معرفت ما به جهان پدیداري را امکان شدهناي است که از تجربه برگرفته  و کلی  ضروري

سفی ، مقوالت فاهمه و منِ استعالیی در نظام فل)زمان و مکان(پیشینی شهود  بحث از صور. کنند می
اي استعالیی و  به تعبیر دیگر، پروژه کانت پروژه. شناسانه است کانت در خدمت تبیین این پروژه معرفت

 به امور پیرامون  راگیرد که معرفت ما اي سراغ می ط ضروري و پیشینیوغیر تجربی است و از شر
   :نیستموجه فلسفی کانت رحوم مطهري از نظام تلقی مرسد  به نظر میرو،  از این. دنساز  می پذیر امکان
  
امور فطري یا فطریات هست، . چیزي هست. گوید چیزي هست و آن شناخت نیست نه، کانت می«

او اساساً قائل به فطریات . باالتر از استعداد است] کانت [حرف ...ولی فطریات شناخت نیست
سرمایه مستقلی نظریه کانت این بود که ذهن از خودش ... صحبت در مرحله استعداد نیست. است

اي   قبل از اینکه اساساً رابطه،دارد، یک سلسله معانی و مفاهیم پیش ساخته فطري از خودش دارد
سرمایه به آورد، بعد این دو تا  با خارج داشته باشد، خارج هم یک سلسله صور حسی را درمی

 ظر کانت همیناز ن ...شود شوند و از ترکیب اینها شناخت پیدا می نحوي با همدیگر مخلوط می
 مقوالت  جزئیت و همه این معانی را جزء ،همین کلیت. ثانیه ما همه جزء مقوالت اوستمعقوالت 
کند کلیت یا جزئیت یک عنصر پیش ساخته فطري است که قبالً  ی خیال میل و،آورد خودش می

بود و نه غیر  نه کلیتی ،شد قوالت اولیه وارد ذهن نمیعاگر م. ابداً چنین نیست. وجود داشته است
  . »9کلیت

                                                   
6. structure of justification 
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عالوه بر این، خوانش رایج از . آید  سخن از استعداد و فطریات به میان نمیدر نظام فلسفی کانت،
 که ناظر به ،ساز و کارهاي حاکم بر آنکانت در سنت آلمانی ـ انگلیسی، پروژه او را نه ناظر به ذهن و 
 سرمایه مستقل" ، بنابراین10.انگارد میاحصاء و بحث از شروط غیر تجربیِ دخیل در تکون معرفت 

پس کلیت و جزئیت، .  نستبی با این قرائت ندارند"معانی و مفاهیم پیش ساخته فطري"و  "ذهن
 که ایشان در ،برخالف رأي مرحوم مطهري، در نظام کانتی در عداد عناصر پیش ساخته فطري نیستند

  به تعبیر، که نظیر کلی، معقوالت ثانی عالوه بر این، در سنت فلسفه اسالمی.  برآمده استهامقام نفی آن
، نسبتی با عالم خارج دارند؛ آن است شده از و منتزعاولیه معقوالت  مطهري همان سعه وجودي مرحوم
به . اند شینی ضروري و پی , ها که در فلسفه کانت مقوالت فاهمۀ برگرفته شده از ساختار گزاره در حالی

 بدون کند تا پروژه فلسفی کانت را مشکل مرحوم مطهري این است که تالش مینظر میرسد 
ها و مفاهیم فلسفه   ذیل آموزهدرنظرگرفتن مبادي و مبانی  وجودشناختی و معرفت شناختی آن، 

 در ) منطقیاعم از فلسفی و (  که میان معقول اول و معقول ثانی رااسالمی تبیین کند و همان نسبتی
 دو این؛ حال آنکه  برقرار کند نیز، میان جهان پیرامون و مقوالت فاهمه کانتیوجود داردفلسفه اسالمی 

  ذهن  در پی کثیري از فالسفه مسلمان،، مطهري مرحوم. با یکدیگر دارندهاي مهمی نظام فلسفی تفاوت
بخش قوام در ذهن را و ظهور عین داند و چگونگی تعین   آیینه صفت نسبت به عالم خارج منفعل میرا

 در پی سنت دکارتی و جدي انگاشتن سوبژکتیویسم ،کانتدر حالی که داند؛  منظومه معرفتی ما می
را فعال  بدیلی قائل است و آن دکارتی، برخالف رأي قدما، براي ذهن انسان در تکون معرفت نقش بی

جدي انگاشتن و رجحان : دلول روشنی داردالب کوپرنیکی در منظومه کانتی مانق .اند د  مایشاء می
 مطهري،  مرحومنزد کسی مثل   مقابل،در.   تکون معرفت، براي عین برابر در،بخشیدن به نقش ذهن

  در عین حال، باید توجه داشت.اند  معرفتبخش  آن قوامات تشأنمراتب وجودي و تعینات و و عین 
و معقول ثانی بیش از این می توان سخن گفت و از که درباره ربط و نسبت میان مقوالت فاهمه کانتی 

این مهم در جاي خود رهگشا و عبرت . فالسفه مسلمان به نقد و بررسی نظام کانتی نشستموضع 
 است؛ آشنایی با روح حاکم برفلسفه کانت و تفکیک میان  نگارندهآنچه اکنون محل تاکید.  آموز است

در پرتو ,  روانشناختی در کند و کاوهاي فلسفی استرویکردهاي معرفت شناختی، داللت شناختی و
تفطن به این تفکیک ساحات ، می توان به مباحث تطبیقی، عموما، و ربط و نسبت میان فلسفه کانت و 

   .   مالصدرا ،خصوصا، همت گمارد
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توان چنین گفت که مرحوم مطهري تلقی ناصوابی از مقومات مباحث  بر آنچه آمد، می  بنا
 به سبب ناآشنایی با روح ،عالوه بر این. دارد در فلسفه جدید غرب) شناسی معرفت(ی شناس شناخت

 در نظام کانتی و پروژه استعالیی او داشتهفاهمه حاکم بر فلسفه کانت، درك ناصوابی از منزلت مقوالت 
  . 11 زده استه  ناموجی دست به تطبیقو در پی آن

 ،"ادراکات اعتباري"م به و، موسیسمل و روش رئااصول فلسفه  مقاله ششممرحوم طباطبایی در. 3
 ادراکات اعتباري، برخالف ادراکات   ایشان، رأيبنابر. کند بر اعتباري بودن ادراکات اخالقی تأکید می

 را »وفاي به عهد خوب است«گزاره . یستند از عالم خارج نففس االمري ندارند و کاشنق  مطاب،حقیقی
 ناظر به تعین امري "خوبی" به "وفاي به عهد"ي مرحوم طباطبایی، اتصاف رأ مطابق با. ددر نظر بگیری

وفاي به «اي نظیر  به تعبیر دیگر، گزاره اخالقی. ر استحاکی از اعتبار معتبِبلکه در جهان خارج نیست، 
خبار از عالم خارج نمی»عهد خوب است در  ، جزئی از اثاثه جهان پیرامونه را به مثاب"خوبی"کند و   اِ

بلکه از اعتبار عقال در یک جامعه اخالقی پرده انگارد،  نمی... داد هویاتی نظیر درخت، پنجره، میز و ع
.  قلمداد کرد 12گرایانه توان موضع وجودشناسانه مرحوم طباطبایی را در فرااخالق ضدواقع می. دارد برمی

. جهان پیرامون ندارندو تعینی در ه تقرر نگوهاي اخالقی هیچ  مدلول این سخن این است که ارزش
ل به ئداند، قا   طباطبایی ادراکات اعتباري را قسیم ادراکات حقیقی میآنجا که مرحومعالوه بر این، از 
ادراکات اعتباري در زمره امور وهمی نیستند که . بخش بودن آنهاست بردار و معرفت صدق و کذب

شناسی  که مرحوم طباطبایی در معرفت الزمه این سخن این است. بخشی نداشته باشند ی از معرفتحظ
  . انگارد هاي اخالقی را در زمره مجموعه معتقدات فرد می  نیست و گزارهكاخالقی شکا

 بر نسبی بودن فلسفه ،" اخالقفلسفه" و "نقدي بر مارکسیسم" در ، مرحوم مطهري،از سوي دیگر
هاي مختلف  بندي مؤلفه ورتمطهري در ص مرحوم رسد  به نظر می. 13کند می اخالق طباطبایی تأکید

به تعبیر دیگر، پذیرش فلسفه . اخالق طباطبایی و لوازم و لواحق مترتب بر آنها به خطا رفته است
معناي  است دو خوب،براي ایضاح مطلب. گرا قلمداد شدن نیست اخالق طباطبایی مستلزم نسبی

تواند موضعی وجودشناختی   میگرایی اخالقی  مراد از نسبی:گرایی را از یکدیگر تفکیک کنیم نسبی
است و در نظر هاي اخالقی  گرا عاري از ارزش  شخص نسبی الزمه این سخن این است که جهانِ. باشد

                                                   
  :  نسبت میان معقوالت ثانی و فلسفه کانت ذکر شده استدربارة    مرحوم مطهرياي از رأي  همدالنهدر منبع ذیل نیز،  تلقی.  11

   .437 ـ 433 صفحات   هرمس،تهران، با احترام،  ،"مطهري و فلسفه تطبیقی"غالمعلی حداد عادل، 
12. anti- realistic 

، زیر نظر جاودانگی و اخالق :جلد اولیادنامه شهید مطهري، : براي آشنایی با موضع مختار مرحوم مطهري درباره اخالق، نگاه کنید به.  13
   .عبدالکریم سروش
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عالوه بر این، به . ندارند در عالم خارج ی نباید تعین واي نظیر خوبی، بدي، باید  خصوصیات اخالقیاو
به معرفت اخالقی نیست و در حوزه اخالق گرا قائل  شناختی، شخص نسبی اي معرفت مثابه آموزه
. داند  به معرفت میو غیر مؤدي را عاري از ارزش صدق  دعاوي اخالقیچنین شخصی. شکاك است
گرایی  برانگیز در این میان این است که منطقاً مالزمتی میان این دو موضع نسبی  تأمل ومطلب مهم
شناختی  گرا باشد، اما به لحاظ معرفت سبیشناختی ن تواند به لحاظ وجود میشخص . برقرار نیست

 و "نقد عقل عملی"او در . کانت است توان ذکر کرد، که در این باب میمشهوري مثال . گرا نباشد نسبی
در . هاي اخالقی است کند که جهان پدیداري عاري از ارزش  استدالل می"ه اخالقعبنیاد مابعدالطبی"

 از کلیت و ،گانه آن دست دادن تقریرهاي سه ه و ب 14امر مطلق به میان کشیدن مفهوم ، وي باعین حال
گراست؛  کانت از منظر وجودشناختی نسبیبنابراین، . کند پذیري در احکام اخالقی دفاع می  شمول جهان

. کند بخش بودن احکام اخالقی دفاع می گرا نیست و از معرفت شناختی نسبی حال آنکه به لحاظ معرفت
از  که گرا دانست؛ در حالی شناختی نسبی وان مرحوم طباطبایی را به لحاظ وجودت بر همین سیاق، می

  . بردار بودن دعاوي اخالقی است  قائل به صدق و کذب زیراگرا نیست؛  شناختی نسبی منظر معرفت
گرایی  شناختی و نسبی گرایی وجود را مرحوم مطهري چنین مالزمتی میان نسبیاما باید دید چ

. رسد پاسخ را باید در تلقی ایشان از ماهیت صدق جستجو کرد به نظر می. بیند ی مشناختی معرفت
در . لی دارد  همد با آن  آشناست و15 نظیر کثیري از فالسفه مسلمان، تنها با نظریه صدق مطابقت،ایشان

ق  استاین تلقی، صدق عبارت ك ، در غیر از این تلقی به ؛ و مطابقاز وجود رابطه تطابقی میان مطاب
بر رأي مرحوم مطهري، صدق و شناخت غیر مطابقتی مثل دایره  بنا.  از صدق نامتصور استيدیگر

 به اوصاف  گزاره ها از صدق داشت و از اتصافيتوان تلقی دیگر در واقع، اساساً نمی. 16ماند مربع می
،  جدیدشناسی و فلسفه منطق برخالف تلقی مرحوم مطهري، در معرفت. صدق و کذب خبر داد

نظریه صدق : اند کم از سه نظریه صدق دیگر سخن به میان آورده شناسان و منطقیون دست معرفت
 منقسم خود  نیز هر یک از این نظریات.19ی نظریه صدق انقباض و18گرایانه ، نظریه صدق عمل17انسجام

  . ندا بر چند قسم
الزمه این . رفتپذی ، نظریه صدق مطابقت، غیر از  راتوان تلقی دیگري  میدر باب صدق پس 

 بر عالوه. هم نبود و در عین حال شکاك بودقائل به نظریه صدق مطابقت نتوان  میسخن این است که 
                                                   
14. categorical imperatives  
15. correspondence theory of truth  

  .٢٣٠مرتضي مطھري، شرح مبسوط منظومھ، تھران، صدرا، جلد سوم، صفحھ : نگاه كنید بھ.  16
17. coherence theory of truth  
18. pragmatic theory of truth  
19. deflationary theory of truth  
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که وي در حالی. 20 ذکري به میان آورد، نیز اخالق معاصر، ریچارد هیرتوان از فیلسوف مشهور کانت، می
گرا  شکاك و نسبی  شناختی، رفتگراست، در معناي مع نسبیگرا و   ضدواقع  در معناي وجودشناختی، 

  . نیست
تنها با  مرحوم طباطبایی در چارچوب فلسفه اسالمی و  آراءرسد نقد مرحوم مطهري بر به نظر می

 بر عهده مرحوم طباطبایی  درست است که به تعبیر دیگر،. درك مطابقتی از صدق قابل تأمل است
ق و کذب بردار بودن دعاوي اخالقی در  از صدق تبیین نماید و صد رااست که تلقی مختار خویش
تلقی مرحوم مطهري از بحث مستقل در فلسفه اخالق،  اما، به مثابه یک منظومه خویش را توضیح دهد؛

شناختی   وجودشناختی و معرفتگرایی اخالقی جامع نیست و به سبب عدم تفکیک میان صبغه نسبی
 در فلسفه جدید به یی با آنچه درباره صدق عدم آشنا از سوي دیگر به دلیل و یکسو ازنسبی گرایی

می توان . افتد  قی کارگر نمیخالگرایی ا بندي و نقد ایشان بر نسبی بحث گذاشته شده است، صورت
گرایی نظیر مرحوم  بر رأي ضد واقع مد نظر مرحوم مطهري، چنین نتیجه گرفت که آثار و نتایج

  . طباطبایی منطقاً مترتب نیست

هاي بکر و  پردازي  برخالف تقریرات و ایده،توان چنین نتیجه گرفت که  میمد، بنابر آنچه آ.4
  شدهحمباحث مطر  آشنایی غیر مکفی با جهت به،آموز مرحوم مطهري در حوزه فلسفه اسالمی بصیرت

چندان مفید فایده و رهگشا  تامالت و تطبیقهاي ایشان در این باب عموما،  ،غربجدید  فلسفه در
  . نیست
  
  

                                                   
   :براي شرح بیشتر این مطلب، نگاه کنید به.  20
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